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O Velho e o Mar
                             de Ernest Hemingway

Este é consi-
derado o último 
grande livro do 
escritor Ernest He-
mingway. A his-
tória se passa em 
torno de um velho 
pescador que con-
vive com a solidão 
do alto-mar, com 
seus sonhos e pen-
samentos, sua luta 
pela sobrevivência 
e sua inabalável confiança na vida. 

Por 84 dias, o velho pescador cuba-
no Santiago não apanhava um único pei-
xe, sendo chamado de “salão”, que no 
jargão dos pescadores é o pior tipo de 
azar. Mas ele possuia têmpera de aço, 
acreditava em si mesmo, e partiu sozi-
nho para o alto mar, munido da certeza 
de que, desta vez, será bem-sucedido.

Quando sua isca é finalmente mor-
dido por um enorme espadarte. O peixe 
imponente resiste, arrasta a sua canoa 
cada vez mais para o alto mar, na cor-
rente do Golfo do México, e obriga a uma 
luta agonizante de três dias. 

Porém, quando achava que tinha 
vencido a batalha, começa a ser ataca-
do por um grupo de tubarões que, aos 
poucos, vão destruindo a carne do es-
padarte. 

Para os críticos, a essência de O Ve-
lho e o Mar é a constante luta entre a 
natureza e o homem, a luta pela sobre-
vivência exemplificada na batalha de um 
personagem cativante e solitário contra 
um peixe arisco em alto mar. Entre ou-
tros aspectos, o romance destaca a im-
portância da perseverança e da sorte.

Com uma linguagem de grande sim-
plicidade e força, Hemingway retrata 
nesta aventura poética a coragem hu-
mana perante as dificuldades e o triunfo 
alcançado apesar da perda. 

Comovente romance, obra-prima de 
maturidade de Hemingway, O Velho e o 
Mar recebeu o Prémio Pulitzer em 1952 
e desempenhou um papel essencial na 
obtenção pelo seu autor, dois anos mais 
tarde, do Prémio Nobel de Literatura.

O livro teve uma elogiada versão 
filmada em 1958 com o ator Spencer 
Tracy no papel do pescador Santiago.

Obrigatória

LeituraMais três ex-prefeitos são condenados 
por juízes federais de subseções baianas

A juíza federal da Subseção de Barreiras 
Gabriela Ferreira, em ação civil pública por 
improbidade administrativa proposta pelo 
Município de Wanderley contra seu ex-pre-
feito Biono Roque das Chagas, condenou o 
réu ao pagamento da multa civil de duas 
vezes o valor atualizado da última remune-
ração como prefeito, à suspensão dos direi-
tos políticos e proibição de contratar com o 
Poder Público por três anos.

O ex-gestor foi condenado por irregula-
ridades na prestação de contas de recursos 
federais repassadas pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação para 
aplicação no Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar. 

Segundo a sentença, a omissão do de-
nunciado não é mera pendência, mas au-
sência de documento de grande relevância 
no procedimento administrativo de fisca-
lização e controle das contas a fim de se 
verificar a boa, regular e escorreita aplica-
ção do dinheiro público. Restou apurado, 
em relação recursos provenientes do men-
cionado programa, irregularidade grave, 
sendo configurada a má-fé do réu, “pois 
ao administrador público não é facultado 
deixar de atender no momento apropriado 
ao chamado das autoridades competentes 
para a prestação de contas dos recursos”. 

O juiz federal substituto da 1ª Vara da 
Subseção de Feira de Santana Robson Sil-
va Mascarenhas, em ação penal movida 
pelo MPF contra Sinobelino Dourada Neto, 
ex-prefeito de América Dourada e Wagner 
Nagode Canário Rodrigues, ex-tesoureiro 
do Município condenou o ex-gestor a 5 
anos e 6 meses de reclusão e ao pagamen-
to de 178 dias-multa, em vista da sua situ-
ação econômica, já que à época do crime 
ocupava o cargo de prefeito. O segundo réu 
foi condenado a 4 anos de reclusão e paga-
mento de 140 dias-multa. 

O ex-prefeito deixou de prestar con-
tas de valores transferidos pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, desviando R$ 49,8 mil que deve-
riam ser destinados a geração de renda dos 
usuários do Programa de Atenção Integral 
à Família  no desenvolvimento do “Projeto 
Horta Comunitária para Famílias”. O se-
gundo denunciado forjou recibos e notas 
fiscais no valor de R$ 41 mil, usados pelo 
primeiro denunciado em procedimentos de 
pagamento de despesas do Município.

A apropriação de ao menos parte dos 
valores sacados por meio de dois cheques 
pelo primeiro acusado ficou comprovada 
pela prova testemunhal, numa versão que 
em tudo se adequou às provas dos autos.

O mesmo magistrado, em outra ação 
civil pública contra José Rufino Ribeiro 
Tavares Bisneto,  ex-Prefeito do Município 
de Candeal, condenou o réu ao pagamento 
atualizado de 10 vezes a remuneração que 
recebia como prefeito, proibição de contra-
tar com o Poder Público e suspensão dos 
direitos políticos por quatro anos.

Restou evidenciado que R$ 
636.820,76 foi glosado pelo Tribunal 
de Contas por terem sido utilizados em 
finalidades completamente estranhas ao 
FUNDEB, com destaques para diversos 
gastos alheios aos objetivos do fundo, 
inclusive para contratação de bandas 
musicais e divulgação de festejos juninos 
daquela cidade.

Além dos patentes indícios de irregula-
ridade envolvendo a transparência no trato 
com a verba pública, ficou claro que a con-
duta do réu se afastou dos demais princí-
pios norteadores da Administração Pública.

A aplicação de recursos destinados à 
educação em festejos juninos atenta con-
tra a moralidade, sobretudo em municípios 
com baixo índice de desenvolvimento huma-
no. O descumprimento conjunto de diversas 
normas denota séria afronta ao princípio da 
legalidade.

Recadastramento Pro-Social/2017
Em obediência à determinação da Se-

cretaria de Benefícios Sociais do TRF da 
1ª Região, o NUBES informa sobre o Re-
cadastramento Pro-Social/2017 para todos 
os beneficiários, a ser realizado no período 
de 8 a 31/05/2017.

As orientações adequadas aos benefi-
ciários da Justiça Federal da Bahia foram 
encaminhadas para todos os e-mails, de 
forma detalhada, com os arquivos anexos e 
links para os formulários gerais e específi-
cos, de acordo com a categoria dos depen-
dentes incluídos.

Os formulários preenchidos e assinados,  
acompanhados da respectiva documen-
tação, deverão ser enviados via SEI para 
SJBA-SETBES, contendo encaminhamento 

com a assinatura eletrônica pessoal do be-
neficiário titular, em obediência a determi-
nação superior de que todos os documen-
tos administrativos devem tramitar apenas 
em meio digital através do sistema SEI.

Em decorrência de reiteradas dúvidas 
sobre a rotina para encaminhamento do 
processo SEI de entrega de formulários/do-
cumentação do recadastramento, foram en-
caminhadas, por e-mail, mais informações 
detalhadas para orientação.

O NUBES permanece à disposição para 
esclarecimentos necessários no Setor de 
Benefícios Sociais - SETBES, pelos telefo-
nes (71) 3617-2927 / 9133, com os ser-
vidores Conceição Moraes, Helena Barros 
ou Gilson Suzarte.

PJe será expandido para 
todas as classes cíveis 

em Salvador e sete 
Subseções da Bahia
A Portaria Presi 148 da Presidência do 

TRF1 aprovou o cronograma de expansão 
do Sistema Processo Judicial Eletrônico –
PJe para as demais classes cíveis em Sal-
vador, Alagoinhas, Eunápolis,Feira de San-
tana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna e Teixeira 
de Freitas no dia 22 de maio de 2017.

Tramitarão no PJe, a partir do dia 22, 
todos os novos processos das classes pro-
cessuais cíveis, exceto as execuções fis-
cais, as execuções de título extrajudicial e 
processos de competência dos JEFs.


